
aangenomen

Motie 'realistische ambities RES Amersfoort'
De raad van de gemeente Eemnes , bijeen op 27 januari 2020 ,
Constaterende,
Datraadsleden uit de RES -regio Amersfoort op 25 novemberwerden geconfronteerd met
slides waarop de opgave voor duurzame opwek in hetkader van de RES voor 2030 werd
gepresenteerd als 77 windmolens (van 3 MW ) en 690 hectare zonneveld ;
Overwegende,
Dat Eemnes een ambitieus klimaatbeleid realiseert sinds 2010 , waarin afwegingen worden
gemaakt tussen klimaatdoelen en landschappelijke aantasting;
Dat de bandbreedte op basis van potentiekaarten - en verbruikscijfers van het landelijk
programmaRES, zich voor de regio Amersfoort zich op een veel lager niveau bevindt,waarvan de onderkantovereenkomtmeteen opwek die overeenkomtmet 14 windmolens en
129 hectare zonneveld ;
Datde regio Amersfoort gekenmerktwordt door een grote diversiteit aan waardevolle
landschappen en hoge woondichtheid ;
Dat hetministerie van defensie heeft aangegeven dat in Eemnes (luisterstation ) en in Soest
(Soesterberg ) windmolens niet gerealiseerd kunnen worden ;
Dat er onderzoek wordt gedaan naar ( ultra - )diepe geothermie, de eerste resultaten
veelbelovend zijn en dit volgens de initiatiefnemer al ruim voor 2030 gerealiseerd moet
kunnen worden ;
Dat ook het ingrijpend isoleren van de gehele woningvoorraad snel een grote besparing vanCO2 mogelijk maakt,met de huidige stand van de techniek binnen maandlasten die nu voor
de energierekening betaald worden ;
Spreekt als haarmening uit,
Dat in het conceptbod (en in de ateliers om tot datbod te komen ) uitgegaan moetworden
van een opwek voor zon en wind die overeenkomtmet de potentie van het gebied , zoals is
aangegeven door hetnationaal programma RES;
En verzoekthet college,
Dit standpunt naar voren te brengen in het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen en over te
brengen naar de gemeenteraden in de regio , naar GS en PS van de provincie Utrecht en
naar de Stuurgroep RES Amersfoort



En gaat over tot de orde van de dag .
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